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Zručnosti pre život a podpora neformálneho vzdelávania dospelých 
 

Okrúhle stoly s organizáciami z oblasti vzdelávania dospelých 
 

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania 

dospelých na Slovensku je súčasťou európskej siete, ktorej cieľom je zaistiť a posilniť efektívnu 

spoluprácu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného 

poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na podporu vzdelávania dospelých, znížiť počet 

nízkokvalifikovaných osôb a podporiť ich účasť na vzdelávaní. Jednou z aktivít v roku 2022 je 

mapovanie aktérov a poskytovania zručností pre život v SR, súčasťou ktorého sú tzv. okrúhle stoly na 

tému zručnosti pre život. 

Prečo sa chceme venovať zručnostiam pre život? Slovensko, tak ako ostatné európske krajiny, dnes 

potrebuje revolúciu v oblasti zručností, ktorá ľuďom zaručí prosperitu v čase zelenej a digitálnej 

transformácie a pomôže prekonať následky pandémie koronavírusu. Sociálna spravodlivosť a odolnosť 

našej spoločnosti sú dôležitým predpokladom zvládnutia nielen ekonomických kríz, ale aj ostatných 

hrozieb, ktoré nám 21. storočie prináša. Schválenie národnej stratégie celoživotného vzdelávania bolo 

kľúčovým krokom, po nej však musia nasledovať konkrétne opatrenia na jej uskutočnenie. Zároveň je 

potrebné mať na pamäti potrebu inklúzie, aby možnosť rozvíjať svoje zručnosti pre život, teda 

zručnosti, ktoré presahujú základné zručnosti a zručnosti pre trh práce, mali aj znevýhodnení občania 

s nedostatkom príležitostí. 

Naša diskusia počas okrúhlych stolov bude zameraná na mapovanie a identifikáciu prioritných 

problémov vo vzdelávaní dospelých na Slovensku vo vzťahu k zručnostiam pre život. Otázky, ktoré si 

budeme klásť a spoločne na ne hľadať odpovede, sú napr.: 

● Ako chápeme na Slovensku pojem zručnosti pre život? Potrebujeme podporovať ich rozvoj? 

Kto sú poskytovatelia tohto vzdelávania? Ktoré organizácie sú podľa vás nositeľmi dobrej praxe 

s pozitívnym dopadom na zručnosti dospelých pre život?  

● S ktorými cieľovými skupinami pracujete vy? Považujete niektoré cieľové skupiny za prioritné 

a prečo? Čelia nejakým bariéram, ktoré im bránia v rozvoji zručností pre život? Aké sú faktory 

úspechu práce s nimi? Aké typy vzdelávacích alebo iných aktivít by pomohli naplniť ich 

potreby?  

● Aké rámce spolupráce alebo partnerstvá je možné využiť pri realizácii rozvoja zručností pre 

život?  

● Vieme pomenovať konkrétne oblasti pre cielenú podporu zo strany štátu? 

Účasť zástupcu Vašej organizácie je veľmi vítaná. Váš pohľad a postrehy do diskusie považujeme za 

dôležité. Využite možnosť zapojiť sa do tvorby a nastavovania budúcich opatrení na podporu 

vzdelávania dospelých na Slovensku, inšpirovať sa podnetnými príkladmi iných organizácii a tiež získať 

cenné kontakty v sieti partnerov pre svoju ďalšiu prácu. 
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Východiská:  

V súlade s národnou Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je 

hlavným cieľom národného koordinátora na Slovensku budovanie ekosystému vzdelávania dospelých 

a hľadanie vhodných a efektívnych foriem podpory účasti dospelých na vzdelávaní z verejných zdrojov. 

Plánujeme zaviesť konkrétne opatrenia a prístupy na systémovej úrovni, ktoré priblížia vzdelávanie 

občanom, obnovia ich dôveru a umožnia im učiť sa a pokračovať vo vzdelávaní počas celého života. 

Chceme na Slovensku propagovať vzdelávanie dospelých a vytvoriť sieť aktérov, ktorí dokážu navzájom 

spolupracovať a zdieľať príklady dobrej praxe. Viac informácií o činnosti národného koordinátora pre 

vzdelávanie dospelých nájdete na www.zrucnostiprezivot.sk 

Okrúhle stoly sú pracovné stretnutia zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora, ktorí 

pôsobia vo vzdelávaní dospelých priamo ako poskytovatelia vzdelávania alebo tí, na činnosť ktorých 

má úroveň zručností občanov Slovenska nejaký vplyv (pracovníci verejnej správy poskytujúci služby v 

oblasti zamestnanosti, vzdelávania, miestneho rozvoja, organizácie aktívne vo vzdelávaní dospelých, 

poradenstve dospelých, v podpore zamestnanosti, odborníci v oblasti vzdelávania dospelých 

a poradenstva, vzdelávacie, kultúrne alebo neziskové organizácie, školy a univerzity, zamestnávatelia 

a pod.). 

Pod zručnosťami pre život sa rozumie široký súbor zručností, kompetencií a postojov, ktoré dospelí 

(mladí i starší) potrebujú na to, aby čelili súčasným a budúcim výzvam v osobnom, pracovnom alebo 

občianskom živote - napr. digitálne zručnosti, mediálna gramotnosť, občianske kompetencie alebo 

finančná, environmentálna a zdravotná gramotnosť. Výstupy zo stretnutí zapracujeme do mapovacej 

správy o zručnostiach pre život a zároveň budú podkladom k tvorbe odporúčaní pre tvorcov politík 

v oblasti vzdelávania dospelých. 

http://www.zrucnostiprezivot.sk/

